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Vážené spoluobčanky 

a spoluobčané, milé 

Chorvatky a Chorvaté! 

 

1. 1. 2023 nahradí Chorvatsko 

kunu eurem, které se tak 

stane naší novou měnou. 

Se vstupem do Evropské unie 

se Chorvatsko zároveň 

rozhodlo stát se členem eurozóny a po devíti a půl 

letech členství v Unii je na tento důležitý krok 

připraveno. 

 

V květnu 2018 přijala vláda Strategii pro zavedení 

eura. Díky splnění všech převzatých závazků jsme i 

přes trvající pandemii již v červenci 2020 vstoupili 

do bankovní unie a Evropského mechanismu 

směnných kurzů II, což je posledním krokem před 

zavedením eura. Předpokladem k tomu byla 

politická stabilita, odpovědné hospodaření s 

veřejnými financemi a provedení reforem. 

 

Chorvatsko se stane 20. členem eurozóny. 

Kromě vstupu do schengenského prostoru 

budou přijetím eura dokončeny strategické cíle 

této vlády, směřující k hlubší integraci do 

Evropské unie. Pro snazší návyk na euro jsou 

od 5. září letošního roku do 31. prosince 2023 

všechny ceny vyjadřovány v kunách i eurech. 

Účelem této brožury je poskytnout všechny 

potřebné informace a usnadnit vám adaptaci 

na novou měnu. Vzhledem k tomu, že euro je 

druhou nejsilnější měnou na světě, bude naše 

hospodářství i občané lépe chráněni před budoucími 

krizemi. 

 

Výměna kuny za euro nezpůsobí občanům další 

náklady, bude probíhat v pevném kurzu 7,53450 kuny 

za jedno euro. Obava ze zvýšení cen v důsledku 

konverze je proto neopodstatněná. Zároveň dbáme na 

ochranu spotřebitele, abychom předešli 

neodůvodněnému navyšování cen. Dlouhodobým 

účelem přechodu na euro je posílit 

konkurenceschopnost a odolnost chorvatské ekonomiky 

a zvýšit životní úroveň občanů. 

 

Na jednoeurové minci zachováme kunu, symbol 

chorvatské měnové tradice, zatímco další euromince 

budou ponesou národní motivy: mapu Chorvatska a 

Gundulićův verš „Ó krásná, ó drahá, ó sladká svobodo“, 

postavu Nikoly Tesly a mezinárodní symbol pro 

Chorvatsko (HR) v hlaholici, společná pro všechny 

mince bude chorvatská šachovnice. 

 

Zavedení eura je důležitým krokem v našem 

hospodářském rozvoji. Využijme této generační 

příležitosti ke společnému budování ještě úspěšnějšího 

Chorvatska! 

 
Andrej Plenković 

předseda vlády  

Záhřeb, říjen 2022. 



VÝMĚNA KUN ZA EURA 
ZDARMA 
1. 1. 2023 budou všechny kuny na bankovních účtech 
automaticky bezplatně za pevného konverzního kurzu 

vyměněny na eura.  
 

Banky, Finanční agentura (Fina) a Chorvatská pošta 

budou vyměňovat hotovost v kunách za hotovost v 

eurech všem spotřebitelům v pevném směnném 

kurzu do 12 měsíců od zavedení eura, tedy od 1. 1. 

2023 do 31. 12. 2023. V tomto časovém období je 

výměna prováděna zdarma, v rámci jedné transakce 

lze vyměnit maximálně 100 bankovek a 100 mincí. 

 

 

 

 

 
Od 1. 1. 2024 bude Chorvatská národní banka 
zdarma vyměňovat hotovost v kunách za hotovost 
v eurech v pevném směnném kurzu: 

 
BANKOVKY 
bez časového omezení 

MINCE 
(včetně lip) tři roky ode dne zavedení eura,  
tedy do 31. 12. 2025 

Automatická výměna 

Pokud vložíte kuny na své bankovní účty před 1. 1. 
2023, nebude je potřeba vyměňovat ve výše 
zmíněných institucích (banky, Fina, Chorvatská pošta). 

Účty v kunách 

Od 1. ledna se všechny kunové účty automaticky stávají 

eurovými a všechny banky mají povinnost informovat 

svéuživatele o podrobnostech účtů a osobních finančních 

operacích poštou nebo elektronicky. 

 
Tabulka pro rychlý převod kun na eura a naopak 

 

kuny   na euro euro na kuny 

1 kn = 0,13 € 0,10 € = 0,75 kn 

2 kn = 0,27 € 0,20 € = 1,51 kn 

3 kn = 0,40 € 0,50 € = 3,77 kn 

4 kn = 0,53 € 1 € = 7,53 kn 

5 kn = 0,66 € 2 € = 15,07 kn 

10 kn = 1,33 € 3 € =   22,60 kn 

20 kn = 2,65 € 4 € = 30,14 kn 

50 kn = 6,64 € 5 € = 37,67 kn 

100 kn = 13,27 € 10 € = 75,35 kn 

200 kn = 26,54 € 15 € = 113,02 kn 

500 kn = 66,36 € 20 € = 150,69 kn 

1000 kn = 132,72 € 50 € = 376,73 kn 

2000 kn = 265,45 € 100 € = 753,45 kn 

5000 kn = 663,61 € 200 € = 1506,90 kn 

10000 kn = 1327,23 € 500 € = 3767,25 kn 
 

PEVNÝ SMĚNNÝ KURZ: 

1 EUR = 7,53450 HRK 



ETICKÝ KODEX 

 

DVOJÍ VYKAZOVÁNÍ CEN 

Etický kodex 

Obchodní společnosti se přistoupením k 

Etickému kodexu zavazují správně 

kalkulovat a zobrazovat ceny a 

neoprávněně je nezvyšovat. 

Společnosti, které se připojily k 

Etickému kodexu, občané poznají podle 

zobrazeného vizuálního identifikačního 

znaku v místě prodeje. 

 

Od 5. září jsou platy, důchody, půjčky, vklady a 

téměř všechny ostatní finanční účty a finanční služby 

vyjádřeny v kunách a eurech. 

Výjimka z dvojího vykazování cen 

Prodejci zboží a poskytovatelé služeb na stáncích v 

tržnicích i mimo ně nebo uvnitř obchodních center a 

institucí jsou osvobozeni od povinnosti dvojího 

vykazování cen. Osvobozeni jsou také ti, kteří 

prodávají nebo poskytují služby prostřednictvím 

kiosků, mobilního prodeje, příležitostného prodeje na 

veletrzích, výstavách a podobně. 

Ochrana zákazníka 

Sdružení na ochranu spotřebitele bude v rámci 

svého projektu „Tajný nakupující na ochranu 

spotřebitele v procesu zavádění eura v Chorvatské 

republice“ kontrolovat správnost přepočtů cen a 

Státní statistický úřad bude měsíčně sledovat a 

zveřejňovat průměrnou cenu zboží a služeb. 

Dozor nad obchodníky a poskytovateli služeb 

bude provádět 12 státních institucí včetně 

Státní inspekce. 

Případné nesrovnalosti budou moci občané 

hlásit prostřednictvím webové aplikace 

Etického kodexu.

 

 v pevném 

směnném kurzu a podle pravidel pro 

přepočet a zaokrouhlování v souladu se 

zákonem o zavedení eura. 



PŮJČKY V KUNÁCH SE AUTOMATICKY 
MĚNÍ NA PŮJČKY V EURECH 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stávající smlouvy s uvedením částek 
v kunách budou platit i po zavedení eura.  

Pravidlo pro smlouvy, ve kterých je dohodnuta 
pevná úroková sazba 

 

Ve smlouvách, ve kterých je sjednána pevná úroková 

sazba, zůstává tato úroková sazba po 1. lednu 2023 

nezměněna. 

Pravidlo pro smlouvy, ve kterých je 

sjednána pohyblivá úroková sazba 

Ve smlouvách, ve kterých je sjednána variabilní 

úroková sazba, zůstává parametr dohodnutý před 

zavedením eura stejný. 

Výjimečně bude ve smlouvách s proměnlivou 

úrokovou sazbou, ve kterých byla dohodnutým 

parametrem pro úrokovou sazbu národní referenční 

sazba (NRS) pro kuny, platit po zavedení eura 

namísto NRS pro kuny NRS pro euro. 

 

 



SEZNAMTE SE S 

EUROBANKOVKAMI  

V oběhu jsou dvě série 

eurobankovek stejné  

hodnoty 

 
 
 
 

 

první série 

První série sestává ze sedmi nominálních 

hodnot (5, 10, 20, 50, 100, 200 a 500 

EUR) a druhá, nazývaná také jako série 

Europa, má stejné nominální hodnoty 

kromě nominální hodnoty 500 EUR. Tato 

nominální hodnota se již netiskne, ale stále 

může být použita jako platební prostředek. 

Bez ohledu na sérii je každá nominální 

hodnota eurobankovek vizuálně 

rozpoznatelná podle dominantní barvy a 

architektonického motivu. 
 

Eurobankovky zobrazují architektonické 

motivy ve stylech z různých období 

evropské historie. Druhá série se nazývá 

Europa, podle portrétu Europy, postavy z 

řecké mytologie. 

 
 

 

série Europa 



Euro mince 

 
Série euromincí sestává z osmi 

různých nominálních hodnot: 

1 cent, 2 centy, 5, 10, 20 a 50 centů 

a 1 € a 2 €. 

 
Narozdíl od eurobankovek mají 

euromince společnou stranu a pak 

stranu národní, která svými 

motivy odkazuje na zemi vydání, 

tedy Chorvatsko. Společná strana 

mince nese vyobrazení Evropské 

unie nebo Evropy a symbolizuje 

jednotu EU. Na mincích nominální 

hodnoty 1, 2 a 5 centů je 

vyobrazena Evropa ve vztahu k 

Africe a Asii. Euromince všech 

zemí lze používat v celé eurozóně. 

 
Symboly chorvatských euromincí 

vybraných za účasti občanů 

 

Motivem pozadí všech mincí je 

chorvatská šachovnice. 

 

Na minci nominální hodnoty 2 EUR 

je zeměpisná mapa Chorvatska a 

její  okraj zdobí verš „Ó krásná, ó 

drahá, ó sladká svobodo“ z Hymnu 

svobody dubrovnického básníka 

Ivana Gunduliće. 
 

 

 

Postavu kuny, symbol 

chorvatské měnové 

tradice od 13. století, 

nese mince o nominální 

hodnotě 1 EUR. 

 
 

 

Podobu vynálezce Nikoly Tesly 

najdete na mincích v 

nominálních hodnotách 50, 20 a 

10 centů. 

 

Oficiální dvoupísmenný kód pro 

Chorvatsko HR je na  mincích v 

hodnotě pěti, dvou a jednoho 

centu, psané hlaholským písmem 

ve formě spojující tato dvě 

písmena do jediného 

typografického znaku. 



OD 1. DO  
14. LEDNA  
PLATBA 

V KUNÁCH A EURECH 
Období duálního oběhu, ve kterém lze 

pro hotovostní platby používat kuny i 

eura, začíná 1. ledna 2023 v 00:00 

a končí 14. ledna 2023 v 24:00. 

Během duálního oběhu není obchodník nebo příjemce 

platby povinný v jedné transakci přijmout více než 50 kun. Příjemce platby 

je povinen držet se předpisů o předcházení praní špinavých peněz a 

financování terorismu, které odkazují na omezení částky, kterou lze vyplatit 

v hotovosti. 

Od 1. prosince 2022 si spotřebitelé budou moci v bankách, Fina a na 

Chorvatské poště zakoupit v rámci jedné transakce maximálně dva počáteční 

balíčky euromincí. Balíček pro spotřebitele obsahuje 33 euromincí všech 

nominálních hodnot v hodnotě 13,28 eur, které si spotřebitel bude moci 

zakoupit za hotovostní ekvivalent 100,00 kun. 

 

Spolufinancováno 

Evropskou unií 

 

 

Úprava bankomatů potrvá od prosince 2022 do poloviny ledna 
2023 a některé bankomaty v tomto období nebudou fungovat. 
Za účelem zvýšení dostupnosti hotovosti budou banky v 
přechodném období od 15. prosince 2022 do 15. ledna 2023 
osvobozovat občany od poplatků při výběru hotovosti debetní 
kartou v bankomatech jiné banky, než která kartu vydala. 

http://www.euro.hr/

